
COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR CYNLLUNIO a HAWLIAU 
TRAMWYO a gynhaliwyd yn YSTAFELL BWYLLGOR 1, NEUADD Y SIR, 
HWLFFORDD ar Ddydd MAWRTH, GORFFENNAF 4, 2017 am 10.00y.b.

Presennol:

Y Cynghorwyr Jacob Williams (Cadeirydd), Tony Wilcox (Is-gadeirydd), 
Joshua Beynon, Rod Bowen, David Bryan, Aaron Carey, Mark Carter, 
Tim Evans, Brian Hall, Stephen Joseph, Pearl Llewellyn, Peter Morgan a 
David Pugh.

Swyddogion yn Bresennol:

Dr S Jones, Cyfarwyddwr Datblygu 
Mr D Popplewell, Rheolwr Datblygu (Timau Ardal)
Ms C Jenkins, Uwch-swyddog Cynllunio (rhan o’r cyfarfod)
Mrs C Greves, Swyddog Cynllunio (rhan o’r cyfarfod)
Mr S Benger, Swyddog Rheoli Datblygu Priffyrdd 
Mrs R Young, Prif Gyfreithiwr - Ymgyfreithiad
Ms C Davies, Clerc y Pwyllgor

Ymddiheuriadau am Absenoldeb:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Myles Pepper a 
Jon Preston

1. Datganiadau o Fudd 

Fe wnaeth y Cynghorydd Pearl Llewellyn ddatgan budd personol a rhagfarnus yn 
Eitem 7 ar yr Agenda – Cais Cynllunio Rhif15/1266/PA - Highway House, Ferry 
Terrace, Waterloo, Dec Penfro, trwy’r ffaith ei bod yn ffrindiau gyda’r ymgeisydd 
ac fe nododd y byddai’n gadael y cyfarfod yn ystod yr eitem hon.

Fe wnaeth y Cynghorydd Mark Carter ddatgan budd personol a rhagfarnus yn 
Eitem 8 ar yr Agenda – Cais Cynllunio Rhif 16/1148/PA – Leonardston Hall, 
Llanstadwel, trwy’r ffaith ei fod yn adnabod yr ymgeisydd oherwydd mater 
cyfreithiol yn y gorffennol a nodo y byddai’n gadael y cyfarfod yn ystod yr eitem 
hon.

2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Jacob Williams; Eiliwyd gan y Cynghorydd B J Hall

PENDERFYNWYD

Bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar Fehefin 13, 2017 
yn cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir.  

3. Adroddiad ar gyfer Gwybodaeth i Aelodau – Crynodeb o Ddyletswyddau 
Aelodau 

Hysbyswyd y Pwyllgor gan y Cadeirydd bod yr adroddiad hwn yn crynhoi 
dyletswyddau Aelodau a’i fod wedi’i fwriadu i gynorthwyo Aelodau yn eu rôl a 
hysbysu aelodau’r cyhoedd sy’n mynychu’r cyfarfod. 
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4. Newidiadau yn Nhrefn yr Agenda 

Cyhoeddodd y Cadeirydd y byddai trefn yr agenda’n newid, ac mai Eitem 7 ar yr 
Agenda – Cais Cynllunio Rhif 15/0114/PA – Highway House, Ferry Terrace, 
Waterloo, Doc Penfro, fyddai’r eitem fusnes gyntaf.

5. Cais Cynllunio Rhif 15/1266/PA - Highway House, Ferry Terrace, Waterloo, 
Doc Penfro – Cadw defnydd cymysg tir ac adeiladau fel canolfan 
trosglwyddo / ailgylchu gwastraff a pharcio cerbydau nwyddau trwm 

[Nododd y Cynghorydd Pearl Llewellyn fudd personol a rhagfarnus yn yr eitem 
agenda hon trwy’r ffaith ei bod yn ffrindiau gyda’r ymgeisydd, ac felly fe adawodd 
yr ystafell yn ystod yr eitem hon].

Cyflwynwyd y cais hwn i ystyriaeth y Pwyllgor gan fod y Cyfarwyddwr Datblygu 
wedi tynnu’r cais o’r Cynllun Dirprwyo oherwydd natur cymhleth a sensitif y 
materion a godwyd.

Gohiriwyd y cais gan y Pwyllgor ar Fehefin 13, 2017, hyd nes bod ymweliad 
wedi’i bod â’r safle; digwyddodd hynny ar Fehefin 28, 2017.

Fe gafodd y Pwyllgor ei gynghori bod hysbysiad dyledus wedi’i dderbyn gan y 
partïon canlynol oedd â diddordeb ac a oedd yn dymuno ymarfer eu hawl i 
annerch y Pwyllgor:

 Mr Nathanial Green – Asiant

 Mrs Joy Ross – Gwrthwynebydd

Mewn ymateb i anerchiad Mr Green, codwyd y cwestiynau canlynol gan yr 
Aelodau:

 Pam nad oedd yr ymgeisydd wedi cydymffurfio ag amodau Cyfoeth 
Naturiol Cymru gyda golwg ar uchder. Ymateb Mr Green oedd mai mater 
oedd hwn i CNC ei orfodi.

 P’un ai bod arolwg sŵn wedi’i gynnal tra’r oedd y mathrwr yn cael ei 
ddefnyddio. Ymateb Mr Green oedd bod arolwg sŵn wedi’i gynnal a oedd 
yn bodloni adran Diogelwch y Cyhoedd yr Awdurdod.  

 P’un ai bod olew peiriannau ayyb., wedi’i waredu’n briodol. Ymateb Mr 
Green oedd bod gofyn i’r ymgeisydd gydymffurfio â rheoliadau yn 
ymwneud â gwaredu olew.  

 P’un ai bod yr ymgeisydd yn berchen ar drwydded gweithredu HGV. 
Ymateb Mr Green oedd nad oedd angen trwydded ar yr ymgeisydd, gan 
fod cludwyr unigol yn dal eu trwyddedu’u hunain, ac nad mater cynllunio 
oedd hwn.

 Pam bod yr ymgeisydd yn gwneud cais am ganiatâd cynllunio nawr, wedi 
gweithredu am flynyddoedd lawer. Ymateb Mr Green oedd i dystysgrif 
defnydd cyfreithiol gael ei gwrthod gan yr Awdurdod yn 2015, a rhoddwyd 
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Hysbysiad Gorfodi yn Rhagfyr 2015. Yn hytrach na chymryd y mater i 
apêl, cyflwynwyd cais cynllunio gydag amodau penodol ar y safle a 
fyddai’n galluogi’r Awdurdod i fod â rhywfaint o reolaeth drosto.  

Cyngor y Rheolwr Datblygu (Timau Ardal), yn dilyn gohirio’r mater mewn cyfarfod 
blaenorol, bod trafodaethau wedi’u cynnal gydag adran Eiddo yr Awdurdod 
ynglŷn â chyfaddasrwydd safle cyfagos er mwyn adleoli’r iard sgrap. Nododd 
yntau nad oedd y safle arall yn addas a heb fod ar gael yn rhwydd. Cafwyd 
trafodaethau pellach ynglŷn ag adleoli’r safle a rhagoriaethau hynny. Eglurodd y 
Rheolwr Datblygu (Timau Ardal) bod gofyn i’r Aelodau wneud penderfyniad 
ynglŷn â’r cais o’u blaenau ac nid yr awgrym am adleoli’r safle.

Aeth y Rheolwr Datblygu (Timau Ardal) ymlaen i esbonio’r cefndir i wrthod y cais 
am Dystysgrif Defnydd Cyfreithiol yn 2015, y cais cynllunio a ddaeth fel canlyniad 
i hynny a’r amwysedd ynglŷn â chyfreithlondeb y safle. Ei gyngor yntau oedd y 
byddai rhoi caniatâd cynllunio yn cynnig cyfle i orfodi amodau a fyddai’n gallu 
cael eu monitro o ran cydymffurfio.  

Trafododd yr Aelodau manteision ac anfanteision caniatâ’r cais. Nodwyd bod y 
busnes yn amlwg wedi gordyfu’r safle presennol a bod materion yn ymwneud â 
diogelwch priffyrdd yn bryder mawr, yn ogystal â diffyg lleoedd parcio digonol ar 
gyfer cerbydau nwyddau trwm; fodd bynnag, petai’r cais i’w wrthod, y byddai’r 
busnes yn medru parhau i weithredu heb unrhyw amodau o gwbl mewn grym.

PENDERFYNWYD

Y dylid CYMERADWYO’r cais, yn ddarostyngedig i’r 
amodau a welir yn Adran 1.1. yr adroddiad gan y 
Cyfarwyddwr Datblygu.

6. Cais Cynllunio Rhif 17/0114/PA - Norchard Farm House, Redberth, Dinbych 
y Pysgod – Cadw 6 Iwrt a Disodli 14 Iwrt gyda 9 Uned Gwyliau Amgen, 
Ynghyd â Disodli Dwy Garafán Statig a Stordy gydag Un Swyddfa / 
Derbynfa a Stordy (Ôl-gais yn rhannol) 

Cyflwynwyd y cais hwn i ystyriaeth y Pwyllgor gan ei fod ar gyfer datblygiad 
twristaidd dros 0.5 hectar mewn maint ac yn cael ei argymell i’w gymeradwyo yn 
groes i’r Cynllun Datblygu Lleol (paragraffau 1 (g) ac (n) o’r Cynllun Dirprwyo).

Hysbyswyd y Pwyllgor gan yr Uwch-swyddog Cynllunio bod tri llythyr o sylwadau 
wedi’u derbyn ers cyhoeddi’r agenda; fodd bynnag, doedd dau ohonyn nhw ddim 
yn gymwys gan fod rhaid hysbysu’r Pwyllgor am unrhyw sylwadau hwyr. 
Hysbysodd bod llythyr wedi’i dderbyn gan Glerc Cyngor Cymuned Jeffreyston, ac 
ailddatganodd sylwadau a wnaed yn hwyr gan drydydd parti, a oedd wedi gofyn i 
ohirio’r cais er mwyn galluogi cynnal ymweliad â’r safle.

Fe gafodd y Pwyllgor ei gynghori bod hysbysiad dyledus wedi’i dderbyn gan y 
partïon canlynol oedd â diddordeb ac a oedd yn dymuno ymarfer eu hawl i 
annerch y Pwyllgor:

 Toby Rhys-Davies – Ymgeisydd

 Mrs Sara Maccreath – Gwrthwynebydd
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Mewn ymateb i ymholiadau’r Aelodau, dywedodd Mr Rhys-Davies bod yr awyren 
jet a’r garafán eisoes wedi’u gosod ar y safle cyn y rhoddwyd caniatâd Cynllunio 
gan nad oedd yn gallu gwrthod y cyfle i brynu’r awyren jet; fodd bynnag, roedden 
nhw’n bethau y gellid eu symud ac y byddai modd eu hadleoli pe bai angen. 
Hysbysodd y Pwyllgor hefyd bod yr awyren jet yn cael ei ddefnyddio trwy gydol y 
flwyddyn.

Nododd y Cadeirydd na dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan Gyngor Cymuned 
Jeffreyston, gan nad oedd ganddyn nhw gworwm ar hyn o bryd. Fe ddatganodd 
bod y Cyngor Cymuned wedi derbyn hysbysiad yn ystod y cam cyn-ymgynghorol 
a’u bod wedi mynychu ymweliad safle ym mis Chwefror pryd y cyfrannodd yntau 
fel Aelod Lleol. Hysbysodd bod yr ymweliad wedi bod yn bositif iawn; fodd 
bynnag, roedd pryderon ynglŷn â bod bloc y dderbynfa arfaethedig i’w osod yn y 
cae deheuol, gan ddatgan y base wedi bod yn fwy priodol yn y cae gogleddol. 
Datganodd ymhellach ei fod yn ymwybodol o bryderon ynghylch materion dŵr a 
charthffosiaeth gan gymdogion cyfagos.  

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Brian Hall; Eiliwyd gan y Cynghorydd Joshua 
Beynon

PENDERFYNWYD 

Bod y cais yn cael ei ohirio hyd nes ceir YMWELIAD 
SAFLE â safle’r cais er mwyn bodloni’r Pwyllgor mewn 
perthynas â’r effaith weledol ar yr amwynder lleol, cyn 
penderfynu’n derfynol yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor 
Cynllunio a Hawliau Tramwyo.  

7. Cais Cynllunio Rhif 16/1148/PA - Leonardston Hall, Llanstadwel, 
Aberdaugleddau – Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer un anheddiad 
(mater o fynediad i’w benderfynu) 

[Nododd y Cynghorydd Mark Carter fudd personol a rhagfarnus yn yr eitem 
agenda hon trwy’r ffaith ei bod yn adnabod yr ymgeisydd oherwydd matter 
cyfreithiol yn y gorffennol, ac felly fe adawodd yr ystafell yn ystod yr eitem hon ].

Cyflwynwyd y cais hwn i ystyriaeth y Pwyllgor gan fod y Panel Dirprwyo 
Cynllunio wedi cytuno i’w dynnu allan o’r Cynllun Dirprwyo yn dilyn cais gan yr 
Aelod Lleol.

Cafodd y cais hwn ei gyflwyno i’r Pwyllgor ar Fehefin 13, 2017 lle gohiriwyd 
penderfyniad hyd nes bod archwiliad wedi’i bod o’r safle, a oedd i ddigwydd ar 
Fehefin 28, 2017 .

Fe gafodd y Pwyllgor ei gynghori bod hysbysiad dyledus wedi’i dderbyn gan y 
partïon canlynol oedd â diddordeb ac a oedd yn dymuno ymarfer eu hawl i 
annerch y Pwyllgor:

Linda Jones – Asiant
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Nododd yr Aelodau bod yr ymweliad â’r safle wedi bodd o fudd mawr ac 
aethpwyd ati i drafod agosrwydd y datblygiad arfaethedig mewn perthynas â ffin 
anheddiad Llanstadwel a chafwyd sylwadau ffafriol o blaid y cais.

Yn ôl y Cyfarwyddwr Datblygu, roedd ganddo yntau, o dan God Ymarfer 
Cynllunio, y disgresiwn i ohirio materion a oedd yn groes i’r Cynllun Datblygu 
Lleol, ac y byddai hyn yn galluogi swyddogion i gyflwyno adroddiad pellach i’r 
Pwyllgor gyda chyfres o amodau awgrymedig.

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Stephen Joseph; Eiliwyd gan y Cynghorydd Aaron 
Carey

PENDERFYNWYD

Bod y cais yn cael ei OHIRIO, hyd nes y ceir ymchwiliadau 
pellach, cyn gwneud penderfyniad terfynol mewn Pwyllgor 
Cynllunio a Hawliau Tramwyo dilynol.

Daeth y cyfarfod i ben am 12.23y.p.


